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«ایران» از ساز و کارها ی نظام ایمنی حمل و نقل و ساختمان گزارش میدهد

شبکههای اجتماعی و کاهش سود بانکی

ردپای ضعف نظارت در حوادث جادهای و ساختمانی

سهیال یادگاری

عکس  :وزارت راه و شهرسازی

حادثهاتوبوسدانشآموزانشهرستانهای
میناب و رودان که برای شـ ــرکت در اردوی
ملـ ــی فرزانـ ــگان عازم شـ ــیراز بـ ــود ،مانند
آنچه در پالسکو رخ داد و حوادث گوناگون
دیگر در راهها و سـ ــاختمانهای کشـ ــور ،بار
دیگر عاملی شـ ــد تا خبرهـ ــا و گزارشهای
مختلفـ ــی در مـ ــورد ریش ـ ـههای اینگونـ ــه
حوادث منتشر شود اما در نهایت میتوان
نتیجه گرفت ضعف دستگاههای مختلف
اجرایی و نظارتی در بهوجود آمدن حوادث
جادهای و سـ ــاختمانی بیشـ ــترین نقش را
دارد؛ ضعفی که به علـ ــت تعدد متولیان
اجرایی و نظارتی پیدا کردن راه حلی برای
آن تاکنون بینتیجه مانده است.
نتایـ ــج اولیه بررسـ ــی سـ ــانحه اتوبوس
حامل دانشآموزان از سـ ــوى کمیسـ ــیون
عالى ایمنى راهها منتشـ ــر شـ ــد و طبق آن
اتوبـ ــوس پـ ــس از برخـ ــورد با قرنیـ ــز پل و
ترکیدگی الستیک جلو و خارج شدن کنترل
از دسـ ــت راننده پس از طی حدود  ۱۰۰متر
به پهلوی راست واژگون میشود.بررسیها
در خصـ ــوص جـ ــاده مورد نظـ ــر بیانگر آن
است که مقطع راه مستقیم و عالئم و خط
کشی مناسـ ــب بوده و سرعت اتوبوس هم
 ٨٦کیلومتر بر ساعت بوده است .بنابر این
گزارش ارزیابی محل حادثه نشان میدهد
اتوبوس بنـ ــا به دالیلـ ــی (خـ ــواب آلودگی
راننده یا بنا بر اظهـ ــارات راننده انحراف از
مسـ ــیر برای جلوگیری ازعـ ــدم برخورد با
ماشـ ــین روبهرو) از مسـ ــیر اصلی منحرف
میشود.همچنینسرنشیناننیزازکمربند
ایمنی در طول سفر استفاده نکردهاند.
در گزارش کمیسیون عالی ایمنی راهها
گفته شـ ــده که سـ ــرعت اتوبوس مناسـ ــب
بوده و راه نیز اسـ ــتانداردهای الزم را داشته
اما قصور یا خـ ــواب آلودگی راننده احتماالً
عامل اصلی حادثه بوده است .همچنین
اسـ ــتفاده نکـ ــردن از کمربنـ ــد ایمنی نکته

مهم دیگر این گزارش اسـ ــت در حالی که
بسـ ــتن کمربند ایمنی برای مسـ ــافران در
اتوبوسهای بین شهری الزامی است.
ëëکمکاری دستگاه نظارتی
در انجام وظیفه
امیـ ــد ملـ ــک رئیس کمیسـ ــیون حمل
و نقـ ــل اتـ ــاق ایـ ــران بـ ــا اشـ ــاره بـ ــه حادثه
پیش آمده بـ ــرای اتوبـ ــوس دانشآموزان
توگو با «ایران» می گوید
هرمزگانی در گف 
خـ ــواب آلودگـ ــی راننده که احتمـ ــاالً علت
حادثه بوده یا نبسـ ــتن کمربنـ ــد ایمنی به
خاطر این است که دسـ ــتگاههای نظارتی
وظیفه خود را درست انجام نمیدهند.
وی میگویـ ــد :افزایش تصدیگریهای
دولت در سالهای گذشته موجب ضعف
حکمرانی شده اسـ ــت .وقتی قانون بستن
کمربند ایمنی را الزامی کرده دستگاههای
نظارتی باید بر اجـ ــرای آن نظارت دقیقی
داشته باشند همچنین انتخاب رانندگانی
که آمادگی انجام سـ ــفر را داشـ ــته باشـ ــند
نیز برعهده متولیان آن اسـ ــت .وی افزود:
در حـ ــوزه راهداری سـ ــازمانهای عریض و
طویلی وجود دارد اما حوادث بیشمار در
این حوزه نشـ ــان میدهد قوانین بدرستی
اجرا نمیشود و بودجه دولت بیشتر صرف
پرداخت حقوقها میشود و به این ترتیب
هـ ــم هدررفت منابع داریم هـ ــم اینکه کار
بدرستیانجامنمیشود.
مثـ ــاً سـ ــازمان راهـ ــداری افـ ــراد و
ماشینآالت بسیاری را برای برف روبی در
اختیار دارد .حال سؤال این است مگر چند
ماه در سال ما ممکن است مشکل بارش
برف داشـ ــته باشـ ــیم؟ سـ ــازمان راهداری
میتوانـ ــد مثالً در دو ماه از سـ ــال این کار را
برعهده پیمانکاران قرار دهد نه اینکه خود
در تمام سال هزینه نگهداری ماشین آالت
و حقوق کارکنان را بپردازد.
ملک میافزایـ ــد :هزینههای اضافی را
میتوانیـ ــم در کار نظـ ــارت صرف کنیم که

نتیجه بهتری از چگونگـ ــی اجرای قوانین
بگیریم.
ëëضعف فرهنگی در رعایت قوانین
اما سـ ــارا امتحان سرپرست مرکز تدوین
مقـ ــررات ایمنـ ــی حمـ ــل و نقـ ــل و پدافنـ ــد
غیرعامـ ــل در وزارت راه و شهرسـ ــازی در
توگـ ــو با «ایـ ــران» میگویـ ــد چندگانگی
گف 
نظارتـ ــی در بحـ ــث حمـ ــل و نقـ ــل در راهها
نداریم در واقـ ــع نظارت در ترافیک حمل و
نقل برعهده پلیس راهور و تخلفات مربوط
به شرکتهای حمل و نقل برعهده سازمان
راهداری اسـ ــت .وی میافزاید :در خصوص
نبستن کمربند پلیس راهنمایی و رانندگی
و راهور مسـ ــئول نظارت بر آن هسـ ــتند و اگر
در حادثه اخیر قصور شـ ــرکت حمل و نقلی
یا راننده اثبات شود سازمان راهداری به آن
رسیدگی میکند .به گفته این مقام مسئول
درحادثه اخیر فقطراننده ازکمربند استفاده
کـ ــرده بود که آسـ ــیبی ندیده اسـ ــت با اینکه
در بررس ـ ـیها مشخص شـ ــده کمربندهای
ایمنی سـ ــالم بوده اسـ ــت.بنابراین موضوع
فرهنگسـ ــازی در رعایـ ــت قوانیـ ــن نقـ ــش
مهمی در کاهش تلفات جادهای دارد.
ëëرسیدگی به تخلف مقصران
در خصـ ــوص نظارت بـ ــر کار رانندگان
جوادهدایتیمدیرکلدفترایمنیوترافیک
سـ ــازمان راهداری در خصـ ــوص مقصران
حادثـ ــه تصـ ــادف اتوبوس دانـ ــش آموزان
هرمزگانـ ــی میگویـ ــد :همه جوانـ ــب بروز
حادثه در حال بررسـ ــی است و اگر شرکت
تعاونـ ــی و راننـ ــده در ایـ ــن حادثـ ــه مقصر
معرفی شود ،در قالب کمیسیونهای ماده
 ۱۱و  ۱۲به تخلفات آنها رسیدگی میشود.
همچنین بر اساس اعالم پلیس راهنمایی
و رانندگی ۴۲ ،درصـ ــد تصادفات جادهای
در اثـ ــر خـ ــواب آلودگـ ــی و عـ ــدم توجه به
جلوی راننده بوده اسـ ــت .موضوع ساعت
حرکـ ــت اتوبوسها متناسـ ــب با شـ ــرایط
راهها یکی دیگـ ــر از راهکارهایی اسـ ــت که

داوود کشـ ــاورزیان رئیس سازمان راهداری
میگویـ ــد وزیـ ــر راه دسـ ــتور داده تـ ــا صدور
دستورالعملممنوعیترانندگیرانندگان
اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی بین
جادهای در شب ،مورد بررسی قرار بگیرد.
اصل رانندگی در شـ ــب ممنوع نیست؛ اما
به دسـ ــتور وزیر راه و شهرسـ ــازی قرار است
صدورابالغیهممنوعیترانندگیرانندگان
خودروهـ ــای حمـ ــل و نقـ ــل عمومی بین
جادهای سبک و سنگین (اتوبوس و مینی
بوس) بررسی شود تا در صورت قابل اجرا
بودن آن ،به رانندگان ابالغ شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسـ ــازی،
باید برای اجـ ــرای این موضـ ــوع ،عالوه بر
بررسـ ــی امکان اجرا شـ ــدن آن بر اسـ ــاس
قوانین راهنمایی و رانندگی ،با پلیس راهور
ناجا نیز هماهنگیهایی صورت گیرد.
کارشناسـ ــان معتقدنـ ــد در حـ ــوادث
مختلف حمـ ــل و نقلی و سـ ــاختمانی که
در کشـ ــور رخ میدهد باید بپذیریم که در
اعمال اسـ ــتانداردهای ایمنی ساختمان و
وسایل نقلیه عمومی و نظارت بر حمل و
نقل و ساخت و سـ ــاز عقب هستیم .طبق
برآوردهای صـ ــورت گرفتـ ــه در جادههای
ایران ساالنه بیش از  ۱۳۰۰۰نفر میمیرند
امـ ــا بـ ــا وجود ایـ ــن آمـ ــار هنـ ــوز قانـ ــون یا
تصمیمی قابل اجرا بـ ــرای کاهش تلفات
اتخاذ نشده اسـ ــت و قانونهای فعلی نیز
به خاطر نظارت نادرسـ ــت نقش آنچنانی
در کاهش آمار تصادفات جاده ای ندارند.
ëëایمنی را جدی نگرفتهایم
یکی دیگر از حوادثی که در سال شاهد
رخ دادن آن و از دست دادن هموطنانمان
درآنهستیمموضوعناایمنیساختمانها
و حوادثی است که به دالیل مختلف برای
سـ ــاختمانهای قدیمی یا تازه ساخت رخ
میدهد .حادثه پالسـ ــکو از جمله حوادث
سـ ــاختمانی مهم اسـ ــت که بحث ایمنی
ساختمان و متولی آن را به موضوعی مهم

نیم نگاه

ëëدر حوزه راهداری ســـازمانهای عریـــض و طویلی وجود
دارد امـــا حوادث بیشـــمار در ایـــن حوزه نشـــان میدهد
قوانین بدرستی اجرا نمیشود
ëëموضوع فرهنگسازی در رعایت قوانین نقش مهمی در
کاهش تلفات جادهای دارد
ëëوزیر راه دســـتور داده تا صدور دســـتورالعمل ممنوعیت
رانندگی رانندگان اتوبوس و وســـایل حمل و نقل عمومی
بین جادهای در شب ،مورد بررسی قرار بگیرد

تبدیل کرد .حجتاهلل عامری نایب رئیس
سـ ــابق نظام مهندسی ساختمان کشور در
گفتوگو با «ایران» میگوید دسـ ــتگاههای
متولی ،کارفرمایان ،وزارت راه و شهرسازی،
سازمان نظام مهندسی و ...موضوع ایمنی
سـ ــاختمان را جدی نگرفتند و به ایمنی به
عنـ ــوان دغدغه اصلی در سـ ــاخت و سـ ــاز
توجه نشـ ــده است .وی میگوید :اقداماتی
برای باال بردن ایمنی سـ ــاختمانها انجام
شـ ــده امـ ــا ایـ ــن اقدامـ ــات ناکافـ ــی اسـ ــت
طوری که در مقایسـ ــه با کشورهای دیگر و
کشورهای همسایه مانند ترکیه آمار تلفات
ساختمانی در ایران بسیار باال است.
وی میگوید :بر اساس آمار در سالهای
اخیر تلفات سـ ــاختمانی کاهش یافته اما
نمیتوانیم این تلفات را به حساب رعایت
اصول ایمنی در ساختمانسازی به حساب
بیاوریم بلکه به نظر میرسد کاهش تلفات
بهخاطر رکودی اسـ ــت که در این سـ ــالها

بخش ساخت و ساز را در بر گرفته است.
وی آمـ ــوزش کارفرمایـ ــان ،کارگـ ــران
و مهندسـ ــان را در بـ ــاال بـ ــردن ایمنـ ــی
ساختمانها بسیار مهم دانست که به گفته
او این کارها ممکن اسـ ــت هزینه ساخت را
باال ببرد امـ ــا در عوض هزینه باالی تلفات
ساختمانی را نیز کاهش میدهد.
ëëتشکیل کمیته ایمنی در ساخت و ساز
برای حل مشـ ــکل ایمنی ساختمانها
افشین حبیبزاده نایب رئیس کمیسیون
حملونقـ ــل ،ترافیـ ــک وعمـ ــران شـ ــورای
اسـ ــامی شـ ــهر تهران ،از تشـ ــکیل کمیته
ایمنی در کمیسـ ــیون عمران وحمل ونقل
شـ ــورای شـ ــهر خبر داده و میگوید :بحث
ایمنی ساختمانها در دستور کار کمیسیون
عمـ ــران قـ ــرار دارد و پیشـ ــنهاد ایجاد یک
کمیته ایمنی را در دستور کار قرار خواهیم
داد تا به صورت تخصصی مسائل مربوط
به ایمنی شهر در دستور کار قرار گیرد.

سهامداران معترض برای سومین بار مقابل بورس تجمع کردند

داستان دنباله دار سهامداران شرکت <کنتورسازی ایران>

گروه اقتصـــادی /دیروز برای سـ ــومین بار
درهشت ماه گذشته تعدادی از سهامداران
شـ ــرکت کنتورسـ ــازی ایران بهعنوان یکی
از حاشـ ــیه سازترین سـ ــهام سالهای اخیر
درمقابل سـ ــاختمان بورس حافظ تجمع
کردنـ ــد و درهای سـ ــاختمان بـ ــرای مدتی
بسـ ــته شـ ــد .درهای بورس تهران حدود ۸
مـ ــاه قبل در  ۱۰تیرمـ ــاه و  ۱۸بهمن ماه ۹۵
نیز به دلیل بروز این اعتراضها در ساعات
پایانی معامالت به روی عموم سهامداران
معترض بسته شـ ــده بود اما این نخستین
بار اسـ ــت کـ ــه از ابتدای شـ ــروع معامالت
بورس تهران درهای اصلی بسته میشود.
حـ ــدود  11هزارسـ ــهامدار عمدتـ ــاً خرد
شرکت کنتورسازی ایران با نماد معامالتی
«آ کنتـ ــور» درماههـ ــای اخیـ ــر نسـ ــبت بـ ــه
شـ ــرایطی کـ ــه باعـ ــث افزایـ ــش قیمـ ــت

غیرمنطقی هرسـ ــهم این شـ ــرکت شـ ــده
و زیـ ــان هنگفت آنهـ ــا را به همراه داشـ ــته
است ،اعتراض دارند و خواهان رسیدگی و
مجازات مسئوالن ذی ربط هستند.
کنتورسـ ــازی ایـ ــران یکـ ــی از معـ ــدود
سـ ــهمهایی در بورس اسـ ــت که در مدت
کوتاهی با رشـ ــد عجیب و غریب قیمت و
همچنین برآورد سـ ــود مواجه شده است.
این شـ ــرکت که درسـ ــالهای گذشته تنها
دربخش تولید کنتورهای برق فعال بود به
دلیل اعمال تحریم و کمبود قطعات اولیه
و همچنین طلب سنگین از کارفرمای خود
تصمیم گرفت دامنـ ــه فعالیتهای خود
را به تولید و فروش دستگاههای پرداخت
گسـ ــترش دهد و برهمین اسـ ــاس پس از
مدتی شایعاتی از انعقاد قرارداد هنگفتی
میان این شرکت (با شرکت واسطی با نام

بـ ــاران) با اتـ ــاق اصناف بـ ــرای تولید بیش
از یک میلیون دسـ ــتگاه صنـ ــدوق فروش
فروشگاهی منتشر شد؛ شایعهای که پس
از تقویت و البته صحه برخی از مسـ ــئوالن
به خبررسمی تبدیل شـ ــد و موجب شد تا
سهم این شرکت به پرواز درآید ،اما دوران
طالیی سـ ــهام این شـ ــرکت دربازارسرمایه
چندی نپایید و با شـ ــفافتر شدن موضوع
و کنارکشـ ــیدن اتاق اصنـ ــاف از این قرارداد
تمـ ــام رؤیای مدیران وقت این شـ ــرکت بر
باد رفت.
در حالی که سـ ــود هر سهم کنتورسازی
ایران در سـ ــال  93تنها معادل  1512ریال
بود پـ ــس از یک روند پرشـ ــتاب قیمتی که
از اواخر پاییز سـ ــال  94آغاز و با بسته شدن
سـ ــهم در اوایل دی به پایان رسـ ــید (رشد
 110درصدی قیمت سهم) ،سود هر سهم

محک بانکها درنخستین روز بخشنامه نرخ سود

روز گذشته یازدهم شهریور ماه جاری نخستین روز اجرای
بخشنامه هشتبندی پایبندی شـ ــبکه بانکی به نرخهای
سود سپرده بانکی بود .براساس این بخشنامه از دیروز هیچ
بانکی اجازه ندارد سـ ــپردههای بلندمدت را با سـ ــود بیش
از  15درصد و سـ ــپردههای کوتاه مدت را با سـ ــود  10درصد
جذب کند .سپردههای بلندمدت قبلی نیز پس از انقضای
مهلت که از سوی بانک مرکزی حداکثر یکسال تعیین شده
به شرایط بخشـ ــنامه جدید بانک مرکزی افزوده میشود.
حال یازدهم شهریور ماه  1396هم میتواند نقطه عطفی
درساماندهی نرخهای سود بانکی باشد و هم اینکه مانند
بسیاری از بخشـ ــنامههای نرخ سودی که پیش از این ابالغ
شده به بایگانی بانکها خواهد رفت.
از روزی کـ ــه معـ ــاون اقتصـ ــادی بانک مرکـ ــزی دریک
نشسـ ــت خبری فوری به میـ ــان خبرنگاران آمـ ــد و از ابالغ
بخشنامه جدید نرخ سـ ــود خبرداد تا روزگذشته که اجرای
آن آغاز شـ ــده یک فاصله  11روزه وجود داشـ ــت که دراین
فرصت جابه جاییهای بسـ ــیاری میان سـ ــپردههای کوتاه

و بلندمدت و همچنیـ ــن میان بانکهای مختلف رخ داد.
دراین روزها برخی از بانکها با ارسـ ــال پیامک و تبلیغ به
مخاطبان خود از آنها میخواستند تا حسابهای روزشمار
خـ ــود را به بلندمدت یکسـ ــاله با نرخ سـ ــود بـ ــاال درحدود
 23درصد تبدیل کنند .این رقابت میان برخی از بانکها
تا جایی پیش رفـ ــت که حتی در روزتعطیل جمعه (دهم
شهریور) درقالب باجههای بانکی همچنان فرآیند جذب
سپرده دردقایق  90با نرخ سود باال ادامه داشت.
گرچه با فرارسـ ــیدن موعد اجرایی شدن بخشنامه نرخ
سـ ــود بانک مرکزی اکثر بانکها آن را محترم شمرده و از
پذیرش سپردههای با نرخ سود باالتر از  15درصد اجتناب
میکنند اما همچنان یکـ ــی از بانکهای خصوصی دراین
روز هم جذب سـ ــپردههای باالی  20درصد خـ ــود را ادامه
میدهد .به اعتقاد کارشناسـ ــان حتـ ــی درصورت پایبندی
صد درصدی شبکه بانکی به نرخهای سود علیالحساب
حداقل یکسال زمان میبرد تا اثرپذیری آن مشاهده شود
چراکه هماکنون عمده سپردهها به بلندمدت تبدیل شده و

شرکت کنتورسازی ایران در کمال ناباوری
بـ ــه  1500تومان به ازای هر سـ ــهم رسـ ــید.
گرچه بـ ــاور جهش اینچنینی سـ ــودآوری
شـ ــرکتی که با وضعیت دشـ ــوار نقدینگی
(با توجه به مطالبات سـ ــنگین از کارفرما)
دست و پنجه نرم میکرد بسیار سخت بود
اما مهر تأیید حسابرس بر پیش بینیهای
ایـ ــن شـ ــرکت و بـ ــه دنبـ ــال آن اطالعیـ ــه
بازگشـ ــایی این سـ ــهم از سوی سـ ــازمان و
همچنین انتشار اسـ ــنادی از سوی شرکت
مبنی بر قرارداد سنگین با سازمان اصناف
کشور برای تأمین صندوقهای فروشگاهی
به منظور سـ ــاماندهی نحوه اخذ مالیات از
صنوف مختلف باعث شد بتدریج اعتماد
فعاالن بورس تهران جلب شـ ــود .به این
ترتیب هر سـ ــهم «آکنتـ ــور» در آخرین روز
معامالتی  94با رشد  245درصدی مواجه

تا سررسید شدن مهلت آنها باید با نرخهای قبل که باالی
 20درصد است سـ ــود دریافت کنند .این درحالی است که
رفتار برخی از بانکها درمهلت ابالغ تا اجرای بخشـ ــنامه
نرخ سود نیز نشان داد که همانند روال سابق به هرقیمتی
به دنبال نگهداشتن سپردههای خود هستند .البته از آنجا
که علت اصلی ولع و عطش بانکها برای جذب سـ ــپرده
حتی با نرخ سود باال به کمبود و تنگناهای مالی برمیگردد
به نظر میرسد تا زمانی که این مشکل حل نشود نمیتوان
بـ ــه اجرای کامل بخشـ ــنامهها امیـ ــدوار بود .ازسـ ــوی دیگر
همچنان درخصوص بخشنامه هشتبندی بانک مرکزی
درباره نرخ سـ ــود بانکی ابهاماتی وجـ ــود دارد .یکی از این
ابهامات به صندوقهای سـ ــرمایهگذاری بـ ــا درآمد ثابت
مربوط میشـ ــود و با وجودی که به صراحت گفته شده که
نرخ سـ ــود این صندوقها نیز تابع این بخشنامه است ولی
ترکیب دارایی این صندوقها بعضاً میتواند روند اجرای
بخشـ ــنامه را به سمت وسـ ــوی دیگری هدایت کند .چراکه
بخشنامه به صورت ویژه به منابع بانکی اشاره دارد.

نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری تشریح کرد

ضرورت چارهجویی برای ورود گسترده زنان به بازار کار

مسـ ــعود نیلی بیان کرد :ظرف سـ ــالهای
آینـ ــده ورود خیـ ــل عظیم زنـ ــان را تجربه
خواهیم کـ ــرد و این واقعیـ ــت میتواند در
صورت عدم توجه و تدبیر ،به بزرگترین
چالش در حوزه بازار کار ایران مبدل شود.
بـ ــه گـ ــزارش ایسـ ــنا ،کارگاه بینالمللی
مطالعات بازار کار بـ ــا حضور صاحبنظران
حـ ــوزه اقتصـ ــادی در سـ ــالن تـ ــاش وزارت
تعـ ــاون،کار و رفـ ــاه اجتماعـ ــی برگزار شـ ــد.
مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری
در امور اقتصادی با بررسی سه مقطع زمانی
پیش از سال  ،۲۰۰۶بین سـ ــالهای  ۲۰۰۶تا
 ۲۰۱۳و سـ ــالهای پس از  ۲۰۱۳به بررسـ ــی
شـ ــرایط بازار کار از منظر ویژگیهای سطح

تحصیالت و نرخ مشارکت پرداخت و عنوان
ـاخص
کـ ــرد :در مقطع نخسـ ــت ،هر دو شـ ـ ِ
سـ ــطح تحصیالت و مشـ ــارکت در بازار کار،
رو بـ ــه افزایش بوده اسـ ــت .بین سـ ــالهای
 ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۳سطح تحصیالت عالی رشد
پیدا کرد اما مشـ ــارکت با کاهش مواجه شد.
در حالی که از سـ ــال  ۲۰۱۳تا به امروز هر دو
شـ ــاخص در بازار کار رونـ ــدی صعودی طی
کرده و این تغییرات منجر به بزرگتر شـ ــدن
عدم تطبیق ویژگیهای دو سـ ــمت عرضه
و تقاضا در بازار کار ایران شـ ــده است .نیلی
همچنیـ ــن وضعیتی از بـ ــازار کار به تفکیک
جنسـ ــیت را ترسـ ــیم کرد و گفت :بررسیها
نشان میدهد طی سـ ــالهای اخیر ورودی

زنان به بازار کار با افزایش معناداری همراه
بوده بهطوری که نرخ مشـ ــارکت تنها در دو
سال اخیر ،به حدود  ۵۰درصد و در مجموع
به نزدیک  ۱۷درصد رسـ ــیده است .بررسی
تعداد شـ ــاغالن نشـ ــان میدهد که طی ۲۰
سال گذشته ،نرخ مشـ ــارکت مردان کاهش
و نرخ مشـ ــارکت زنان با جهش مواجه شده
است .این پدیده بیانگر آن است که بازار کار
ایران که با تسـ ــلط کامل مـ ــردان از نظر نوع
مشاغل مواجه است ،ظرف سالهای آینده
ورود خیل عظیم زنان را تجربه خواهد کرد.
ëëظرفیت سالی  ۵۰۰هزار شغل است
وزیـ ــر کار از اجرای طرح رسـ ــتههای
پرکشـ ــش منطق ـ ـهای در طـ ــول چهـ ــار

سـ ــال آینده خبر داد و گفـ ــت :این طرح
زمینه ایجاد  ۴۰۰هزار شـ ــغل در کشور را
فراهـ ــم میکند .علی ربیعـ ــی در کارگاه
بینالمللی مطالعات بـ ــازار کار ،اظهار
کـ ــرد :اقتصـ ــاد ایـ ــران در بهترین حالت
ممکن میتواند  ۵۰۰هزار شغل در سال
ایجاد کند ،لذا باید سیاستهای مبتنی
بر مدیریت بازار کار را در پیش بگیریم.
وی تصریح کرد :ایـ ــن تفکر که باید اول
تولیـ ــد شـ ــکل بگیرد تـ ــا اشـ ــتغال ایجاد
شـ ــود تفکر غلطی اسـ ــت چون کشورها
به سمت جذب سرمایهها رفتهاند و به
رشـ ــد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال
رسیدهاند.
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شـ ــد .در نتیجـ ــه قیمت این سـ ــهم در بازه
کمتر از  4ماه رشد نزدیک به  630درصدی
را تجربه کرد.
در ادامه ایـ ــن روند کنتورسـ ــازی ایران
بـ ــرای بودجـ ــه سـ ــال  1394خـ ــود سـ ــود
 1500تومانی را برای هر سـ ــهم پیشبینی
کرد و پس از آنکه سـ ــازمان بورس بودجه
سـ ــال  1395آن را نیز درخواست کرد سود
هرسـ ــهم را دراین سـ ــال بـ ــه  2500تومان
افزایش داد .این درحالی اسـ ــت که دراین
مقطع زمانی باید بخشـ ــی از صندوقهای
فروشـ ــگاهی که موضـ ــوع قـ ــرارداد اصلی
ایـ ــن شـ ــرکت را تشـ ــکیل م ـ ـیداد تحویل
داده میشد ولی شـ ــواهد نشان میداد که
دراین بخش مشـ ــکل وجود دارد .هرچند
درخصوص این سـ ــهم ابهامات بسـ ــیاری
وجود داشـ ــت و سـ ــازمان بورس نیز سعی

داشـ ــت تا مدارک و مسـ ــتندات مورد نظر
را دریافت کند ولی سـ ــرانجام با بازشـ ــدن
دوباره نماد این شـ ــرکت قیمت هرسـ ــهم
ایـ ــن شـ ــرکت بـ ــه محـ ــدوده  7500تومان
افزایشیافت.
نمـ ــاد کنتورسـ ــازی ایـ ــران پـ ــس از این
ماجراها و حواشـ ــی بسـ ــیار زیـ ــاد از روز 13
شهریور سال گذشـ ــته متوقف شده است.
سـ ــازمان بورس نیـ ــز پرونده این شـ ــرکت
را بـ ــه قوه قضائیه ارسـ ــال کـ ــرده تا تکلیف
سـ ــهامداران آن که ماهها در انتظار تعیین
تکلیف خود هسـ ــتند روشن شـ ــود و دراین
مدت نیـ ــز بارهـ ــا در مکانهـ ــای مختلف
بخصوص مقابل تاالر شیشهای دست به
اعتراض زدهاند؛ موضوعی که باید منتظر
ماند تا در روزهای آینده خبرنهایی درباره
آن از سوی مراجع رسمی منتشر شود.

نرخ سود بانکی در جریان اجرایی شدن بخشنامه مصوب
 #فضای
شورای پول و اعتبار کاهش یافت و این موضوع مهمترین
مجازی
خبر اقتصادی در روز گذشـــته بود .رسانهها و شبکههای
اجتماعی اتفاقات نخســـتین روز کاهش ســـود بانکی را
از زوایای متفاوتی بررســـی کردند .البته حاشیههای این
سیاســـت انقباضی پولی نیز کم نبود .برای مثال یکی از کاربران شبکه اجتماعی
توئیتر از پیامکی نوشت که یکی از بانکها برای مشتریان خود ارسال و اعالم کرده
بود که بدون اجازه او مبالغ موجود در حسابش به سپرده یکساله تبدیل شده است.
اما به طور کلی گذری بر شعب بانکهای مختلف در نخستین روز عملیاتی شدن
دستورالعمل سود بانکی حاکی از آن بود که در اکثر بانکها و مؤسسات اعتباری
خ سود سپرده بلندمدت به  ۱۵درصد و نرخ سود سپرده کوتاه مدت به  10درصد
نر 
کاهش یافته اســـت ،به طوری که برای گشـــایش حساب سپرده ســـودی باالتر از
 ۱۵درصـــد فعالً پرداخت نمیشـــود ،حتی اگر مبلغ ســـپرده باال باشـــد .با وجود
کاهش نرخ سود در اکثر بانکها در شبکههای اجتماعی و رسانهها اخباری مبنی
بر پرداخت سود  ۲۳درصد برای سپردههای ساالنه در برخی از بانکها نیز دیده
میشود .بانکهای متخلفی که حتی در نخستین روز اجرایی شدن بخشنامه نرخ
سود باالتر از حدقانونی تعریف میکنند تا سپردههای بانکی را جذب کنند .ظاهراً
تصمیـــم این بار بانک مرکزی و وزارت اقتصـــاد و دارایی از جدیت قابل توجهی
نســـبت به دورههای قبل برخوردار است اما هنوز کسانی هستند که با این نرخها
مخالفت میکنند و بانکهایی وجود دارند که تخلف میکنند.

افزایش هزینههای تولید محصوالت کشاورزی

محصوالتکشاورزیازمرحلهتولیدتامصرفنهاییتحت
آمار
تأثیر عوامل مختلف ،قیمتهای متفاوتی پیدا میکند که
خوان
اصطالحاًقیمت سرخرمن ،قیمت عمدهفروشی و قیمت
خردهفروشینامیدهمیشود.بهمنظوردستیابیبهقیمتی
که صرفاً ناشـ ــی از فعالیت کشاورزیباشد الزم است تأثیر
ل و نقل و انبارداری ،سود واسطهها و ...حذف شود .در
عواملی نظیر هزینههای حم 
این گزارش به ارائه قیمت تولیدکننده (سـ ــرخرمن) محصوالت کشاورزی پرداخته
شـ ــده که از مقایسـ ــه اطالعات حاصل با نتایج طرحهای خردهفروشی میتوان به
بررسی نقش واسطهها و دیگر عوامل مؤثر درقیمت نهایی پی برد .شاخص قیمت
تولیدکننده زراعت ،باغداری و دامداری سنتی برمبنای سال پایه  1390در فصل بهار
سـ ــال  1396برابر است با  258.3که به ترتیب نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)
 27.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  14.8درصد
افزایش یافته است .درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به
دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ساالنه) برابر با  4.7درصد است.

طال برای نخستین بار از  ۱۲۵هزار تومان گذشت

هر گرم طـــای  ۱۸عیار افزایش  ۳۰۰۰تومانـــی قیمت را در
اخبار
نخســـتین روز هفته تجربه کرد و از  ۱۲۵هزار تومان گذشـــت
کـــه باالترین قیمت طی چند ســـال اخیر اســـت .به گزارش
ایســـنا،در بازار طال،هر گرم طـــای  ۱۸عیار با افزایش حدود
 ۳۰۰۰تومانـــی  ۱۲۵هزار و  ۵۰۰تومـــان و هر مثقال طال ۵۴۴
هزار تومان قیمت دارد .همچنین هر اونس طال در بازار جهانی  ۱۳۲۵دالر و  ۴۰سنت
داد و ستد میشود که حدود ۲۴دالر نسبت به روزهای اخیر افزایش قیمت داشته است.

 16هزار شغل در هفته دولت در بخش صنعت ایجاد شد

معاون توســـعه منابـــع اســـتانهای وزارت صنعت ،معـــدن و تجارت
گفـــت :با بهر ه برداری از  450طرح صنعتی در کشـــور طی هفته دولت
امســـال بیش از  16هزار شـــغل به طور مســـتقیم در ایـــن بخش ایجاد
توگو بـــا ایرنا ،اظهار کرد :بـــرای اجرای
شـــد .محمدرضا فیاض در گف 
این طرحها در مجمـــوع  86هزار میلیارد ریال ســـرمایهگذاری ریالی و
 29میلیون دالر و  375میلیون یورو ســـرمایهگذاری ارزی شـــده اســـت.
ویگفت :این طرحها در زمینههای مختلف صنعتی ،معدنی ،صنایع
غذایی ،صنایع شیمیایی و فلزی به بهر ه برداری رسید.

سازمان هواپیمایی  ۳۶دفتر خدمات مسافرتی را لغو مجوز کرد

سـ ــازمان هواپیمایی کشـ ــوری ایـ ــران اعالم کـ ــرده مجوز فعالیـ ــت  ۳۶دفتر خدمات
مسافرت هوایی که به اخطارهای این سازمان بیتوجه بودهاند را لغو کرده است .به
گفته جعفرزاده مدیر روابط عمومی این سازمان ،از ابتدای فروردین ماه سا ل جاری
تا اواسـ ــط مرداد امسال  ۴۰۳شکایت از طریق سـ ــامانه حقوق مسافر از شرکتهای
هواپیمایی و  ۲۸۱شکایت از دفاتر خدمات مسافرت هوایی صورت گرفته که از سوی
این سازمان مورد بررسی واقع شده و اقدامات الزم در رابطه با آن صورت گرفته است.

